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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

79. merkt met grote bezorgdheid op dat 

er onder leden steeds minder vraag is naar 

individuele taalcursussen Frans, en vooral 

Spaans en Italiaans, in het bijzonder 

sinds 2009; neemt er akte van dat alleen de 

vraag naar cursussen Engels en Duits 

stabiel is gebleven of zelfs is gestegen; 

herinnert de secretaris-generaal aan de 

belangrijke rol die meertaligheid speelt in 

het proces van Europese integratie en de 

rol die de administratie dient te spelen in 

de bevordering van taalverwerving onder 

door de burgers van de Unie gekozen 

vertegenwoordigers, aangezien talen 

eveneens fungeren als fundamenteel 

instrument voor begrip en communicatie in 

de uitvoering van hun parlementaire 

werkzaamheden; verzoekt de administratie 

de leden regelmatig op de hoogte te 

brengen van alle mogelijkheden die het 

Parlement hen op dit terrein biedt, niet 

alleen via de bestaande folder en de 

informatie die online kan worden 

geraadpleegd, maar ook via andere 

geschikte kanalen, en hierbij bijzondere 

nadruk te leggen op de lessen door interne 

taaldocenten in Brussel en door op verzoek 

beschikbare docenten in Straatsburg, 

aangezien deze vorm van onderwijs het 

meest flexibel is, het best kan worden 

afgestemd op hun behoeften en 

werkomstandigheden en ook nog eens de 

79. merkt met grote bezorgdheid op dat 

er onder leden steeds minder vraag is naar 

individuele taalcursussen Frans, en vooral 

Spaans en Italiaans, in het bijzonder 

sinds 2009; neemt er akte van dat alleen de 

vraag naar cursussen Engels en Duits 

stabiel is gebleven of zelfs is gestegen; 

herinnert de secretaris-generaal aan de 

belangrijke rol die meertaligheid speelt in 

het proces van Europese integratie en de 

rol die de administratie dient te spelen in 

de bevordering van taalverwerving onder 

door de burgers van de Unie gekozen 

vertegenwoordigers, aangezien talen 

eveneens fungeren als fundamenteel 

instrument voor begrip en communicatie in 

de uitvoering van hun parlementaire 

werkzaamheden; verzoekt de administratie 

de leden regelmatig op de hoogte te 

brengen van alle mogelijkheden die het 

Parlement hen op dit terrein biedt, niet 

alleen via de bestaande folder en de 

informatie die online kan worden 

geraadpleegd, maar ook via andere 

geschikte kanalen, en hierbij bijzondere 

nadruk te leggen op de lessen door interne 

taaldocenten in Brussel en Straatsburg, 

aangezien deze vorm van onderwijs het 

meest flexibel is en het best kan worden 

afgestemd op hun behoeften en 

werkomstandigheden en ook nog eens de 

best mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding 
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best mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding 

biedt; verzoekt de secretaris-generaal 

eveneens de noodzakelijke middelen te 

ontwikkelen om taalpluralisme op dit 

terrein te bevorderen, onder andere door 

het aanbod van beschikbare interne 

taaldocenten te vergroten en te voorkomen 

dat zij onder precaire 

arbeidsomstandigheden werken; neemt 

nota van de verplaatsing van de afdeling 

Beroepsopleiding voor de leden van 

DG FINS naar DG PERS, teneinde de 

synergieën te vergroten met de afdeling 

Beroepsopleiding voor personeelsleden, 

die reeds onder DG PERS valt; verzoekt de 

secretaris-generaal informatie te 

verschaffen over de concrete beoogde 

resultaten van deze wijziging; 

biedt; verzoekt de secretaris-generaal 

eveneens de noodzakelijke middelen te 

ontwikkelen om taalpluralisme op dit 

terrein te bevorderen, onder andere door 

het aanbod van beschikbare interne 

taaldocenten te vergroten en te voorkomen 

dat zij onder precaire 

arbeidsomstandigheden werken; neemt 

nota van de verplaatsing van de afdeling 

Beroepsopleiding voor de leden van 

DG FINS naar DG PERS, teneinde de 

synergieën te vergroten met de afdeling 

Beroepsopleiding voor personeelsleden, 

die reeds onder DG PERS valt; verzoekt de 

secretaris-generaal informatie te 

verschaffen over de concrete beoogde 

resultaten van deze wijziging; 

Or. en 

 


